Một vài suy nghĩ về nội dung và đề xuất giải pháp để thực hiện chuyên đề năm 2015 về “Học tập và làm th
Viết bởi adminVHTT
Thứ hai, 25 Tháng 5 2015 08:10

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt từ khi gắn với triển khai
thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện
nay, hầu hết các cấp, các ngành, địa phương đã nhận thức được tình trạng suy thoái về đạo
đức, lối sống là một trong những nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến mất ổn định về chính trị, liên quan
đến sự tồn vong của Đảng và của chế độ. Bằng quyết tâm chính trị của toàn Đảng, các cấp ủy
và cả hệ thống chính trị đã đề ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng suy thoái về đạo
đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên mà Đảng đã thẳng thắn thừa nhận; chú trọng
công tác giáo dục đạo đức, lối sống. Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung
thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” được
xem là chuyên đề có ý nghĩa to lớn trong giai đoạn cách mạng hiện nay nhằm từng bước lấy lại
niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thông qua việc học tập và làm theo những chuẩn mực đạo
đức của Bác về tính trung thực, trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó với nhân dân của các tổ chức
đảng và của cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, Đảng
đã nhấn mạnh tính trung thực, trách nhiệm là yếu tố đầu tiên, tiếp đó là gắn bó với nhân dân và
đoàn kết để xây dựng Đảng.

Nói đến trung thực và trách nhiệm là nói đến một trong những phạm trù và giá trị của đạo
đức. Trung thực, trách nhiệm là cội nguồn, là nền tảng tạo dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ
tốt đẹp, bền vững, tin cậy, có sức mạnh trong thuyết phục, chuyển hóa con người. Người có tính
trung thực, trách nhiệm thì không chấp nhận gian dối, nói đi đôi với làm và làm đến nơi đến
chốn với gì đã nói. Trung thực, trách nhiệm còn là phê bình và tự phê bình, quyết tâm sửa chữa
sai lầm, khuyết điểm, chống lại chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực
khác; đồng thời đó cũng là danh dự, lương tâm và khí tiết của chính mình. Trung thực, trách
nhiệm luôn đồng hành với tin cậy. Trung thực với Đảng, phụng sự Tổ quốc, hết sức phục vụ
nhân dân; thật thà, thương yêu, giúp đỡ mọi người sẽ được Đảng tin, nhân dân tín nhiệm, được
anh em, đồng chí, đồng đội thán phục, quý trọng. Thực hành đức tính trung thực, trách nhiệm
không phải lúc nào cũng dễ, đòi hỏi sự dũng cảm và nghiêm khắc từ trong suy nghĩ, đến hành
động, ứng xử. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nước ta đang ở thời kỳ đẩy mạnh
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CNH-HĐH; bên cạnh những ưu việt thì những mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế,
sự phát triển về công nghệ thông tin; đặc biệt là sự chống phá ngày càng quyết liệt, tinh vi của
các thế lực thù địch đang có những tác động khó lường đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của
không ít cán bộ, đảng viên. Việc đưa nội dung trung thực, trách nhiệm lên vị trí đầu tiên trong
chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ có tác dụng
giúp cho Đảng ta đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên;
hỗ trợ đắc lực cho cuộc chiến chống tham nhũng nhằm tạo niềm tin của dân với Đảng, nâng cao
uy tín để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Lịch sử đã chứng minh, sức mạnh làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam do Đảng
lãnh đạo là từ sức mạnh của nhân dân, từ truyền thống kiên cường của dân tộc. Một trong
những nguy cơ của Đảng cầm quyền là dễ xa dân, không thấu hiểu dân, đưa ra chủ trương,
chính sách xa rời thực tiễn, không hợp với lòng dân. Nhận thức được điều này, từ khi ra đời đến
nay, Đảng ta luôn khẳng định truyền thống của mình là gắn bó máu thịt với nhân dân. Gắn bó
với nhân dân có nghĩa là sát nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy hết sức dân để xây dựng
Đảng. Gắn bó với nhân dân còn có nghĩa là thấu hiểu cuộc sống nhân dân, là những hành động
thiết thực đem lại lợi ích cho nhân dân. Trách nhiệm gắn bó với nhân dân là của toàn Đảng, mà
trước hết đó là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên các cấp. Điều này yêu cầu mỗi cán bộ, đảng
viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên, không ngừng rèn
luyện các đức tính của người cán bộ cách mạng, người đầy tớ của nhân dân mà Bác từng mong
muốn như: cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ
nhân dân; nói đi đôi với làm; biết nêu gương, có trách nhiệm và biết tự chịu trách nhiệm. Học
tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác về mối quan hệ gắn bó máu thịt với
nhân dân là một trong những biểu hiện của đạo đức cách mạng nhằm khắc phục tình trạng
Đảng xa dân, đảng viên tự biến mình thành “quan cách mạng” như Bác đã cảnh báo từ ngày
chính quyền cách mạng vừa thành lập.

Ba nội dung của chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2015 có tính khoa học và gắn bó
rất chặt chẽ với nhau. Xây dựng đức tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với
nhân dân trên cơ sở của đoàn kết. Có tinh thần đoàn kết, thống nhất mới hoàn thành được chức
trách nhiệm vụ được giao, qua đoàn kết để khẳng định tính trung thực, tinh thần trách nhiệm,
phát huy sức mạnh của nhân dân, trau dồi lý tưởng, đạo đức cách mạng. Đoàn kết là một truyền
thống quý báu của nhân dân và cũng là truyền thống quý báu của Đảng; xây dựng, chỉnh đốn
Đảng thì phải củng cố đoàn kết, thống nhất toàn Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã
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hội. Trong bản Di chúc, Bác đã căn dặn “từ Trung ương tới chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết thống
nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, Người từng khẳng định: “Đoàn kết, đoàn
kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công” . Trong thực tiễn cách mạng kinh
nghiệm cũng cho thấy, không vượt qua tư lợi cá nhân, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm thì rất
dễ xảy ra mất đoàn kết. Vì vậy, để có đoàn kết thực sự thì phải có hành động cụ thể, sát đúng,
phù hợp với lợi ích của nhân dân chứ không chỉ bằng lời nói và việc làm không đem lại hiệu
quả. Đoàn kết còn để sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm, để nâng cao năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của Đảng và năng lực cán bộ, đảng viên. Đoàn kết thì dám nghĩ, dám làm, dám
chịu trách nhiệm trước Đảng và trước nhân dân. Suy cho cùng trung thực, trách nhiệm, gắn bó
với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cũng vì mục đích phụng sự Tổ
quốc, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn và có hiệu quả hơn.

Với tư cách, trách nhiệm của một đảng viên, thông qua việc nghiên cứu, học tập các nội
dung của chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cá nhân
tôi tổng hợp và xin đề xuất với các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị mấy vấn đề mang
tính giải phápnhư sau:

Trước hết, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về
ý nghĩa, tầm quan trọng về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thông qua đó nhằm giáo dục đạo đức, văn hóa trong Đảng gắn với nội dung chuyên đề về
trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân và đoàn kết để xây dựng Đảng trong sạch vững
mạnh. Về phương pháp giáo dục, tuyên truyền phải được tổ chức linh hoạt; phải làm cho mọi
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy được những việc Bác đã làm và hiệu quả việc
làm của Bác đối với sự nghiệp cách mạng; để từ đó kích thích, tạo ra động lực và tinh thần tự
giác để đưa việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác trở thành một phong trào,
một hành động cách mạng thường xuyên, cần thiết của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng
viên và của toàn dân.

Thứ hai, cần xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện trong các cấp ủy, tổ
chức Đảng. Nội dung chương trình, kế hoạch quán triệt, tổ chức học tập cần đảm bảo yêu cầu
thiết thực, cụ thể và dễ thực hiện. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực
hiện của đảng viên; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện 08 nội dung của Chỉ thị số
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03-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân
điển hình, tiến tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tổ chức, hướng
dẫn cho cán bộ, đảng viên đăng ký những việc làm theo một cách cụ thể, thiết thực, xuất phát từ
thực tiễn công việc, từ yêu cầu công tác chuyên môn cũng như vị trí công tác, trách nhiệm được
giao để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; qua đó, phát huy tốt nhất tính trung thực, tinh thần
trách nhiệm, đoàn kết, nêu gương, lắng nghe và giải quyết kịp thời chính đáng những quyền lợi
chính đáng của nhân dân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cuối cùng, theo tôi từng cán bộ, đảng viên phải phấn đấu là một tấm gương, mà trước hết là
tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải
thể hiện được 3 tư cách: là người lao động giỏi; là người công dân gương mẫu và cuối cùng phải
là một chiến sỹ tiên phong trong công cuộc đổi mới, thực hiện cho được mục tiêu của công cuộc
đổi mới là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tóm lại, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhấn mạnh vào học tập
đạo đức cách mạng trong sáng của Bác, học tập tấm gương cao cả của Bác trong thực hành
đạo đức suốt cả cuộc đời, nhưng đồng thời phải gắn với tư tưởng, phương pháp, phong cách Hồ
Chí Minh. Đó là kim chỉ nam cho hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng
viên để vượt qua những khó khăn, thách thức để đưa đất nước phát triển, thực hiện mục tiêu của
Đảng.

Nguồn tin: Phạm Văn Tưởng - PGĐ TT BDCT TP

Nguồn tin: http://thanhuytamky.org.vn
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